T.C.
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
8. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO
: 2022/487
KARAR NO

: 2022/700

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVALI)
VEKİLİ

: REKABET KURUMU
: AV. MEHMET ÖZDEN - (Aynı yerde)

KARŞI TARAF (DAVACI)
VEKİLİ

: TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU (TOFED)
: AV. ERCAN HASANBAŞOĞLU - (E- Tebligat)

İSTEMİN ÖZETİ
: Davacı federasyon tarafından; Biletal şirketinin Obilet şirketi
tarafından devralınmasına koşullu izin verilmesine ilişkin Rekabet Kurulunun 1.7.2021 tarih ve
21-33/449-224 karar sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davacı tarafından verilen ve 21/01/2022
tarihinde Mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile davadan feragat edildiği görüldüğünden, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 307, 309, 311 ve 312 maddelerinde yer alan hükümler uyarınca bu aşamadan
sonra davanın usul ve esasının incelenmesine hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle feragat nedeniyle
konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak, Ankara 8. İdare
Mahkemesi'nce verilen 28/01/2022 tarih ve E:2021/2629, K:2022/188 sayılı kararın, lehlerine vekalet ücreti
hükmedilmemesi yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun kabulü ile anılan
kararın vekalet ücretine ilişkin kısım yönünden düzeltilmesine istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ

: Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı Yasanın değişik
45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/01/2022 tarih ve E:2021/2629, K:2022/188 sayılı karar
usul ve hukuka uygun olup istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı
tarafın istinaf başvurusunun REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde
bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, 2577 sayılı
Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay
ilgili Dairesine temyiz yolu açık olmak üzere, 01/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ile erişebilirsiniz.

